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Перелік діючих регуляторних актів в Чорнухинському районі
(станом на 01.01.2019)
№
п/
п

Дата
№ РА
прийняття
регуляторн
ого акта
Чорнухинська селищна рада
1
07.06.2013
24 сесія
6 скликання

Назва регуляторного
акта

Розробник РА

Про внесення змін в
додаток до рішення
20 сесії шостого
скликання від
06.12.2012 року «Про
пайову участь
замовників
будівництва у розвитку
інфраструктури
Чорнухинської
селищної ради»

Виконком селищної
ради

Дата проведення
відстеження
результативності РА
Повторне
періодичне
-

-

Короткий зміст регуляторного
акта (із зазначенням конкретного
розміру, ціни/тарифу, місцевого
податку та інше).
Відсоток від загальної кошторисної
вартості
будівництва(реконструкції) в
залежності від
функціонального призначення
об’єкта:
1). Будівництво об’єктів торгівлі та
громадського
харчування – 5 %;
2). Будівництво об’єктів побутового
обслуговування
(ремонт взуття, ремонт одягу,
ремонт радіотелевізійної, аудіо - та
відеоапаратури, ремонт
інших побутових електричних
товарів тощо) – 5 %;
3). Будівництво (реконструкція)
виробничих об’єктів-4 %;
4). Будівництво автозаправних
станцій, станцій
техобслуговування, мийок,
автостоянок -10%;
5). Реконструкція нежитлових
приміщень під об’єкти
невиробничої діяльності (магазини,
аптеки,
офіси, перукарні, тощо) -10 %;
6). Встановлення устаткування
мобільного зв’язку –10%;
7). Будівництво (реконструкція)
культових споруд – 4%;
8). Будівництво будівель закладів
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17.06.2015

43 сесія
6 скликання

Про встановлення
податку на майно в
частині плати за землю

Виконком селищної
ради
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04.07.2017

23 сесія
7 скликання

Про затвердження
Положення про
податок на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки

Виконком селищної
ради

4

04.07.2017

23 сесія
7 скликання

Про податок на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки

Виконком селищної
ради

-

-

культури та освіти - 0,5 %;
9). Будівництво будівель закладів
медичного і оздоровчого
призначення – 0,5 %;
10). Будівництво багатоквартирних
житлових будинків-4 %;
11). Будівництво індивідуальних
житлових будинків, господарчих
споруд, гаражів – 0,1 %;
12). Інші об’єкти містобудування –
10 %
Установити на території
Чорнухинської селищної ради
податок на майно в частині плати за
землю
Положення про податок на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки (далі Положення) розроблено на підставі
статті 266 Податкового Кодексу
України від 02. 12. 2010 №2755-УІ
зі змінами та доповненнями
1.2. Це положення є
обов’язковим до виконання
фізичними та юридичними
особами, в тому числі
нерезидентами, які є власниками
об'єктів житлової нерухомості.
1.Встановити ставку податку ;
-для об’єктів житлової нерухомості,
що перебувають у власності
фізичних осіб на рівні 0,5 %
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня
звітного місяця(податкового року,
за 1 кв. метр бази оподаткування;
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- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб на рівні
0,5 % мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня
звітного місяця(податкового) року,
за 1 кв. метр бази оподаткування;
-для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб, на рівні
1 % мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового року, за 1 кв.
метр бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб на рівні
1 % мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового року, за 1 кв.
метр бази оподаткування.
Пільги зі сплати податку надаються
у відповідності до підпункту
пункту 266.4 статті 266
Податкового кодексу України. У
відповідності до підпункту 266.4.2
пункту 266.4 статті 266
Податкового кодексу України
надати пільгу на об’єкти
нежитлової нерухомості, які
перебувають у власності фізичних
осіб, визначені в підпункті «е» «г»
підпункту 14.1.129 пункту 14.1
статті 14 Податкового кодексу
України - за умови, якщо такі
об’єкти нежитлової нерухомості не
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використовуються їх власниками з
метою одержання доходів.
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04.07.2017

23 сесія 7
скликання

Про встановлення
Виконком селищної
ставок єдиного податку ради
для фізичних осіб,
суб’єктів
підприємницької
діяльності
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04.07.2017

23 сесія 7
скликання

Про затвердження
Положення про
встановлення ставок
земельного податку та
надання пільг зі сплати
земельного податку
юридичним та/або
фізичним особам

Виконком селищної
ради

Про встановлення фіксованих
ставок єдиного податку для
фізичних осіб, суб’єктів
підприємницької діяльності і.
Згідно ст..293 Закону України «Про
внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо
спрощеної системи оподаткування
обліку звітності» № 4014-VI від
04.11.2011р., який вступив в дію з
01.01.2012р., встановити ставки
єдиного податку (фіксовані ставки)
у відсотках до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня
податкового(звітного) року:
відповідно 10 та 20 відсотків
Затвердити Положення про
встановлення ставок земельного
податку та надання пільг зі сплати
земельного податку юридичним
та/або фізичним особам
2.4. Звільняються від сплати
податку об’єкти нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб:
2.4.4.У відповідності до підпункту
266.4.2. пункту 266.4 статті 266
Податкового Кодексу України
звільнити від сплати податку на
об’єкти нежитлової нерухомості,
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які перебувають у власності
релігійних громад визначені в
підпунктах «є» підпункту 14.1.129
пункту 14.1 статті 14.
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01.02.2018

29 сесія
7 скликання

Про встановлення
розміру орендної плати
за землю

Виконком селищної
ради
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01.02.2018

29 сесія
7 скликання

Про встановлення
розміру орендної плати
за землю

Виконком селищної
ради

-

-

Встановити розмір орендної плати
за земельну ділянку для юридичних
та фізичних осіб в розмірі від 3 %
до 12 % нормативної грошової
оцінки .

Про встановлення
фіксованих ставок
єдиного податку для
фізичних осібпідприємців, які
здійснюють
підприємницьку
діяльність

Сільська рада

-

-

Встановити ставку єдиного податку
для фізичних осіб – підприємців, які
здійснюють господарську
діяльність з розрахунку на
календарний місяць:
1.1. Для першої групи платників
єдиного податну – 10 відсотків
від розміру прожиткового
мінімуму для працездатних
осіб, встановленого законом на
01 січня податкового (звітного)
року.
1.2. Для другої групи платників
єдиного податку - 20 відсотків
від розміру мінімальної

Білоусівська сільська рада
1
03.07.2017
12 сесія
7 скликання

Встановити розмір орендної плати
за земельні ділянки для
сільськогосподарського
призначення не менше 3 % від
нормативної грошової оцінки.
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2.

03.07.2017

12 сесія 7
скликання

Про встановлення
ставок податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки

Сільська рада

заробітної плати,
встановленого законом на 01
січня податкового (звітного)
року.
1.Встановити ставку податку ;
-для об’єктів житлової нерухомості,
що перебувають у власності
фізичних осіб на рівні 0,05 %
мінімальної заробітної
плати,встановленої законом на 1
січня звітного місяця(податкового
року, за 1 кв. метр бази
оподаткування.
- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб на рівні
0,05 % мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня звітного місяця(податкового)
року, за 1 кв. метр бази
оподаткування.
- для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб, на рівні
1 % мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового року, за 1 кв.
метр бази оподаткування.
- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб на рівні
1 % мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового року, за 1 кв.
метр бази оподаткування.
Пільги зі сплати податку надаються
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у відповідності до підпункту
пункту 266.4 статті 266
Податкового кодексу України. У
відповідності до підпункту 266.4.2
пункту 266.4 статті 266
Податкового кодексу України
надати пільгу на об’єкти
нежитлової нерухомості, які
перебувають у власності фізичних
осіб, визначені в підпункті «е» «г»
підпункту 14.1.129 пункту 14.1
статті 14 Податкового кодексу
України - за умови, якщо такі
об’єкти нежитлової нерухомості не
використовуються їх власниками з
метою одержання доходів.

3

03.07.2017

12 сесія 7
скликання

Про встановлення
Сільська рада
ставок земельного
податку юридичним
та/або фізичним особам
на території
Білоусівської сільської
ради

Встановлено ставку земельного
податку за земельні ділянки,
нормативно грошову оцінку яких
проведено
(незалежно
від
місцезнаходження);
- для ріллі, сіножатей та пасовищ
- 0,3;
- для багаторічних насаджень 0,3.
За земельні ділянки (в межах
населених пунктів);
- зайняті
житловим фондом,
автостоянками для зберігання
особистих транспортних засобів
громадян, які використовуються
без
отримання
прибутку,
гаражно-будівельними, дачнобудівельними та садівницькими
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товариствами, індивідуальними
гаражами, садовими і дачними
будинками фізичних осіб-0,03;
- надані
для
потреб
сільськогосподарського
виробництва,
культурнопобутовими, господарськими та
іншими будівлями і спорудами0,03;
- що відносяться до земель
залізничного транспорту (крім
земельних ділянок, на яких
знаходяться
окремо
розташовані
культурнопобутові будівлі та інші
споруди і які оподатковуються
на загальних підставах)-0,25;
- надані
гірничодобувним
підприємствам для видобування
корисних копалин та розробки
родовищ корисних копалин 0,25;
- за
водойми,
надані
для
виробництва рибної продукції 0,25;
- на яких розташовані аеродроми
- 0,25.
Ставка земельного податку за
земельні ділянки, розташовані за
межами
населених
пунктів,
встановлюється
в
розмірі
5
відсотків від нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі по
Полтавській області .
Ставка податку за земельні ділянки
на землях водного фонду – 0,3 % .
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Богодарівська сільська рада
1
14.06.2013
23 сесія 4
скликання

Про
розгляд
та Сільська рада
затвердження технічної
документації
з
нормативно – грошової
оцінки земель
с. Богодарівка

2

14.06.2013

23 сесія 4
скликання

Про
розгляд
та Сільська рада
затвердження технічної
документації
з
нормативно – грошової
оцінки земель
с. Голотівщина
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14.06.2013

23 сесія 4
скликання

Про
розгляд
та Сільська рада
затвердження технічної
документації
з
нормативно – грошової
оцінки земель
с. Осняг

Затверджено базову вартість 1 кв.
м. земель с. Богодарівка в розмірі
45,36 грн. станом на 01.01.2013
року;
Базова вартість земель різного
функціонального використання в
розрізі економіко – планувальних
зон станом на 01.01.2013 року;
систему
коефіцієнтів,
що
враховують локальні особливості
місце
розташування
окремої
земельної ділянки згідно додатку до
даного рішення
Затверджено базову вартість 1 кв.
м. земель с. Голотівщина в розмірі
32,20 грн. станом на 01.01.2013
року;
Базова вартість земель різного
функціонального використання в
розрізі економіко – планувальних
зон станом на 01.01.2013 року;
- систему коефіцієнтів, що
враховують локальні особливості
місце розташування окремої
земельної ділянки згідно додатку до
даного рішення
Затверджено базову вартість 1 кв.
м. земель с. Осняг в розмірі 38,18
грн. станом на 01.01.2013 року;
Базова вартість земель різного
функціонального використання в
розрізі економіко – планувальних
зон станом на 01.01.2013 року;
систему
коефіцієнтів,
що
враховують локальні особливості

10

4

23.06.2017

13 сесія
5 скликання

Про
встановлення Сільська рада
ставок
земельного
податку
юридичним
та/або
фізичним
особам на території
Богодарівської
сільської ради

місце
розташування
окремої
земельної ділянки згідно додатку до
даного рішення
Ставка податку за земельні ділянки,
нормативно грошову оцінку яких
проведено, встановлюється в
розмірі 1 % від їх нормативної
грошової оцінки.
- для ріллі, сіножатей та пасовищ –
0,3 %;
- для багаторічних насаджень – 0,3
%;
За земельні ділянки (в межах
населених пунктів);
- особистих транспортних засобів
громадян, які використовуються без
отримання прибутку, гаражо будівельними, садовими і дачними
будинками фізичних осіб-0,03 % ;
- надані для потреб
сільськогосподарського
виробництва, водного та лісового
господарства, які зайняті
виробничими, культурно –
побутовими, господарськими та
іншими будівлями і спорудами –
0,03;
- що відносяться до земель
залізничного транспорту (крім
земельних ділянок, на яких
знаходяться окремо розташовані
культурно – побутові будівлі та
інші споруди і які оподатковуються
на загальних підставах) – 0,25;
- надані гірничодобувним
підприємствам для видобування
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5

23.06. 2017

13 сесія

Про встановлення

Сільська рада

-

-

корисних копалин та розробки
родовищ корисних копалин – 0,25;
- за водойми, надані для
виробництва рибної продукції –
0,25;
- на яких розташовані аеродроми –
0,25.
Звільнити від сплати земельного
податку:
- органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, заклади,
установи, організації, які повністю
утримуються за рахунок коштів
державного або місцевого бюджетів
- дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади незалежно від
форм власності і джерел
фінансування, заклади культури,
науки, освіти, охорони здоров’я,
соціального захисту, фізичної
культури та спорту, які повністю
утримуються за рахунок коштів
державного або місцевого бюджетів
- платники фіксованого
сільськогосподарського податку за
земельні ділянки, які
використовуються для ведення
сільськогосподарського
виробництва
- новостворені фермерські
господарства протягом трьох років,
а в трудонедостатніх населених
пунктах – протягом п’яти років з
часу передачі їх земельної ділянки у
власність.
Встановити фіксовані ставки
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6

23.06.2017

5 скликання

фіксованих ставок
єдиного податку для
фізичних осібпідприємців, які
здійснюють
господарську
діяльність на території
Богода рівської
сільської ради

13 сесія
5 скликання

Про встановлення
ставок податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки

єдиного податку для фізичних осібпідприємців;
- для першої групи платників
єдиного податку - у межах 10
відсотків від розміру
прожиткового мінімуму для
працездатних осіб,
встановленого законом на 01
січня податкового (звітного)
року;
- для другої групи платників
єдиного податку - у межах 20
відсотків від розміру
прожиткового мінімуму для
працездатних осіб,
встановленого законом на 01
січня податкового (звітного)
року.
Сільська рада

-

-

Встановити ставку податку:
- для об’юєктів житлової
нерухомості , що перебувають у
власності фізичних осіб, на
рівні 0,05 % мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 01 січня звітного
(податкового) року за 1 кв. метр
бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової
нерухомості , що перебувають у
власності фізичних осіб, на
рівні 0,05 % мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 01 січня звітного
(податкового) року за 1 кв. метр
бази оподаткування;
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для об’єктів житлової
нерухомості , що перебувають у
власності юридичних осіб, на
рівні 1 % мінімальної заробітної
плати за 1 кв. метр.
- для об’єктів нежитлової
нерухомості , що перебувають у
власності юридичних осіб, на
рівні 1 % мінімальної заробітної
плати за 1 кв. метр.
Пільги зі сплати податку надаються
у відповідності до пункту 266.4
статті 266 Податкового кодексу
України.
-

Вороньківська сільська рада
1
16.06.2017
18 сесія
7 скликання

Про податок на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки

Сільська рада

-

-

Ставка податку;
- для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб, на рівні
0,2 % мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року, за 1
кв. метр бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб, на рівні
0,005 % мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року,
за 1 кв. метр бази оподаткування;
- для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб, на рівні
0,2% мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року, за 1
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кв. метр бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб, на рівні
0,01 % мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року,
за 1 кв. метр бази оподаткування.

2

16.07.2017

18 сесія
7 скликання

Про встановлення
фіксованих ставок
єдиного податку на
території сільської
ради

Сільська рада

-

-

Встановити фіксовані ставки
єдиного податку для фізичних осібпідприємців для першої та другої
групи платників у розрізі видів
діяльності:
- громадське харчування : 1 група –
0 %, 2 група – 20 %
- оптова торгівля: 1 група – 0 %,
2 група – 20 %
- роздрібна торгівля: 1 група –
0%, 2 група – 20 %
- роздрібна торгівля з лотків:1
група – 10%, 2 група – 0 %
- пошиття та ремонт одягу: 1
група – 10%, 2 група – 20 %
- виготовлення будівельного
матеріалу: 1 група – 0 %,
2 група – 20 %
- виготовлення кулінарних
виробів: 1 група – 10%, 2 група
– 20 %
- виготовлення столярних виробів:
1 група – 10%, 2 група – 20 %
- видавництво та продаж газет: 1
група – 0 %, 2 група – 20 %
- виробництво хліба на продаж: 1
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група – 0%, 2 група – 20 %
- ремонт автомобілів: 1 група –
10%, 2 група – 20 %
- будівництво та ремонт житла: 1
група – 0%, 2 група – 20 %
- ремонт взуття: 1 група – 10%, 2
група – 20 %
- ремонт гідроприводів с/г машин:
1 група – 10%, 2 група – 20 %
- ремонт побутової техніки:
1 група – 10%, 2 група –20 %
- ветеринарна практика та
торгівля ветеринарними
препаратами: 1 група – 0%, 2
група – 15 %
- вирощування с/г культур та їх
реалізація: 1 група – 10%, 2
група – 20 %
- друкарські послуги та
впорядкування архіву: 1 група –
10%, 2 група – 20 %
- здача в оренду транспорту: 1
група – 0%, 2 група – 20 %
- комп'ютерні послуги і ігри: 1
група – 0%, 2 група – 20 %
- надання послуг комбайном: 1
група – 0%, 2 група –10 %
- надання послуг трактором: 1
група – 0%, 2 група –10 %
- перевезення пасажирів
мікроавтобусом: 1 група – 0%, 2
група –10 %
- перукарські, манікюрні та
педикюрні послуги: 1 група –
10%, 2 група –10 %
- послуги по переробці с/г
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3.

16.06.2017

18 сесія
7 скликання

Про встановлення
Сільська рада
земельного податку та
надання пільг зі сплати
земельного податку
юридичним та
фізичним особам на
території
Вороньківської
сільської ради

продукції: 1 група – 10%,
2 група – 20 %
- ритуальні послуги та торгівля
ритуальними послугами: 1 група
– 10%, 2 група – 20 %
- розпилювання деревини: 1 група
– 0%, 2 група – 20 %
- лісництво та лісозаготівля:
1 група – 10%, 2 група – 20 %
- лісопильне та стругальне
виробництво та просочування
деревини: 1 група – 10%, 2
група –20 %
- інші види підприємницької
діяльності: 1 група – 10%, 2
група –20 % .
1.Ставка податку за земельні
ділянки :
1.нормативну грошову оцінку яких
проведено, встановлюється в
розмірі 1 відсотка від їх нормативно
грошової оцінки;
- для ріллі, сіножатей та пасовищ 0,3 %;
- для багаторічних насаджень –
0,3 %;
2.За земельні ділянки (в межах
населених пунктів):
2.1. зайняті житловим фондом, які
використовуються без отримання
прибутку - 0,05 %;
2.2. надані для потреб
сільськогосподарського
виробництва, водного та лісового
господарства, які зайняті
виробничими, культурно –
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побутовими, господарськими та
іншими будівлями і спорудами 0,05 %;
2.3.ставка податку за земельні
ділянки, які перебувають у
постійному користуванні суб’єктів
господарювання (крім державної та
комунальної форми власності)
встановлюється у розмірі 1,2 % від
нормативно грошової оцінки:
Ставка податку за земельні ділянки,
розташовані за межами населених
пунктів, нормативно - грошову
оцінку яких не проведено:
3.1.встановити ставку податку за
земельні ділянки розташовані за
межами населеного пункту
нормативно грошову оцінку
яких не проведено у розмірі 5 %
від нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі по
Полтавській області.
3.2.ставка податку для
сільськогосподарських угідь –
0,3 % від нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі по
Полтавській області.
3.3.ставка податку за земельні
ділянки на землях водного
фонду встановити у розмірі
0,3 % від нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі по
Полтавській області.
4

04.04.2013

23 сесія
6 скликання

Про
затвердження Сільська рада
нормативно грошової

Базова вартість 1 м. кв. земель
с. Вороньки в розмірі 72,64 грн.
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5

04.04.2013

23 сесія
6 скликання

6

04.04.2013

23 сесія
6 скликання

7

04.04.2013

23 сесія
6 скликання

8

17.05.2011

7 сесія
6 скликання

9

17.05.2011

7 сесія
6 скликання

Гільцівська сільська рада
1
12.06.2013
22 сесія
6 скликання

2

12.06.2013

22 сесія

оцінки
земель
с. Вороньки
Про
затвердження
нормативно грошової
оцінки
земель
с. Красне
Про
затвердження
нормативно грошової
оцінки
земель
с. Пізники
Про
затвердження
нормативно грошової
оцінки
земель
с. Нова Діброва
Про
затвердження
нормативно грошової
оцінки
земель
с. Гайки
Про
затвердження
нормативно грошової
оцінки
земель
с. Яцюкове

Сільська рада

Базова вартість 1 м. кв. земель
с. Красне в розмірі 66,94 грн.

Сільська рада

Базова вартість 1 м. кв. земель
с. Пізники в розмірі 71,80 грн.

Сільська рада

Базова вартість 1 м. кв. земель
с. Нова Діброва в розмірі 68,32 грн.

Сільська рада

Базова вартість 1 м. кв. земель
с. Гайки в розмірі 19,14 грн.

Сільська рада

Базова вартість 1 м. кв. земель
с. Яцюкове в розмірі 31,66 грн.

Про розгляд та
затвердження
технічної документації
з нормативної
грошової оцінки ,
земель с. Нова
Петрівщина

Сільська рада

Про розгляд та

Сільська рада

Затверджено – базову вартість
1м.кв. земель с. Нова Петрівщина
в розмірі 35,70 грн. станом на
01.01.2013 р;
- базову вартість земель різного
функціонального використання в
розрізі економіко-планувальних
зон станом на 01.01.2013 р ;
- систему коефіцієнтів , що
враховують локальні особливості
місце розташування
окремої
земельної ділянки
Затверджено – базову вартість
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6 скликання

затвердження
технічної документації
з нормативної
грошової оцінки ,
земель с. Гільці

3

11.04.2016

4 сесія
7 скликання

Про погодження
тарифів на послуги
централізованого
водопостачання СТОВ
«Перемога» для
населення, бюджетних
установ та інших
споживачів с. Гільці

Сільська рада

4

14.06.2017

15 сесія
7 скликання

Про встановлення
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки

Сільська рада

1м.кв. земель с. Гільці в розмірі
51,66 грн. станом на 01.01.2013 р;
- базову вартість земель різного
функціонального використання в
розрізі економіко-планувальних
зон станом на 01.01.2013 р ;
- систему коефіцієнтів , що
враховують локальні особливості
місце розташування
окремої
земельної ділянки
Погоджено тарифи на послуги з
централізованого водопостачання
, що надає СТОВ «Перемога» для
споживачів с. Гільці :
- для населення – 9,00 грн./1 м3 з
ПДВ;
- для бюджетних організацій-9,33
грн./1м3 з ПДВ ;
- для інших споживачів-12,28 грн./
1 м 3 з ПДВ .
Ставка податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
встановлена :
- для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб, на рівні
0,5% мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня звітного(податкового року,
за 1 кв. метр бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб, на рівні
0,5 % мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на
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5.

14.06.2017

15 сесія
7 скликання

6

14.06.2017

15 сесія

Про встановлення
Сільська рада
ставок єдиного податку
для фізичних осіб
суб’єктів
підприємницької
діяльності на 2018 рік

Про встановлення

Сільська рада

-

-

1 січня звітного (податкового)
року, за 1 кв. метр бази
оподаткування;
- для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб, на
рівні 0,5% мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року,
за 1 кв. метр бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб, на
рівні 0,5 % мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на
1 січня звітного(податкового)
року, за 1 кв. метр бази
оподаткування;
- надано пільги зі сплати податку у
відповідності до пункту 266.4 статті
266 Податкового кодексу України.
Ставка єдиного податку для
суб’єктів підприємницької
діяльності:
- для платників першої групи у
розмірі 10 % до розміру
прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого
законом на 1 січня податкового
(звітного) року;
- для платників другої групи у
розмірі 20 % до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
(звітного) року.
Ставка податку за земельні ділянки,
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7 скликання

ставок земельного
податку та надання
пільг зі сплати
земельного податку
юридичним та/або
фізичним особам на
території Гільцівської
сільської ради на 2018
рік

нормативну грошову оцінку яких
проведено, встановлено у % від їх
нормативної грошової оцінки у
розмірах:
-з 1 га с/г угідь, у тому числі для
потреб лісового господарства - 0,3;
- для ріллі, сіножатей та пасовищ –
0,1;
- для багаторічних насаджень -0,03;
- за земельні ділянки( в межах
населених пунктів);
- зайняті житловим фондом, авто стоянками для зберігання особис тих транспортних засобів громадян, які використовуються без
отримання прибутку, гаражнобудівельними, дачно – будівельни ми та садівницькими товариств вами, індивідуальними гаражами,
садовими і дачними будинками
фізичних осіб-0,03;
- надані для потреб с/г виробництва,
водного та лісового господарства,
які
зайняті
виробничими,
культурно-побутовими,
господарськими
та
іншими
будівлями і спорудами – 0,03;
що
відносяться
до
земель
залізничного транспорту (крім
земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно - побутові будівлі та інші
споруди і які оподатковуються на
загальних підставах)-0,25;
- надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних
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копалин та розробки родовищ
корисних копалин – 0,25;
- за водойми, надані для виробництва рибної продукції – 0,25;
- на яких розташовані аеродроми –
0,25.
Надано пільги по сплаті земельного
податку
згідно
діючого
законодавства.
Кізлівська сільська рада
1
29.06.2017
6 сесія
7 скликання

2

29.06.2017

16 сесія
7 скликання

Про встановлення
фіксованих ставок
єдиного податку для
фізичних осіб
підприємців, які
здійснюють
господаорську
діяльність, на 2018 рік

Сільська рада

-

-

Про встановлення
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на
2018 рік

Сільська рада

-

-

Встановити з 01. 01. 2018 року
фіксовані ставки єдиного податку
для фізичних осіб, суб’єктів
підприємницької діяльності
залежно від виду діяльності та
місця її здійснення з розрахунку на
календарний місяць:
- для першої групи платників
єдиного податку у розмірі 10
відсотків до розміру прожиткового
мінімуму для працездатних осіб
встановленого законом на 1 січня
податкового (звітного року);
- для другої групи платників єдиного
податку у розмірі 16 % відсотків до
розміру мінімальної заробітної
плати встановленої законом на 1
січня податкового (звітного року).
Встановити на 2018 рік ставку
податку для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб, на рівні
0,2 %, мінімальної заробітної
плати,встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року,
за 1 кв. метр бази оподаткування.

23

Встановити на 2018 рік ставку
податку для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб, на рівні
0,2 %, мінімальної заробітної
плати,встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року,
за 1 кв. метр бази оподаткування.
3

22.12.2015

3 сесія
7 скликання

Про встановлення
орендної плати за
земельні ділянки на
умовах оренди

Сільська рада

-

-

4

22.12.2015

3 сесія
7 скликання

Затвердження переліку
громадських та інших
видів тимчасових робіт

Сільська рада

-

-

Встановити орендну плату:
- за землі комерційного
призначення 5 % від нормативної
грошової оцінки землі (землі під
ларьки, магазини)
- 3 % від нормативної грошової
оцінки для підприємців, які мають
земельні ділянки 1000 і більше кв.м.
- за землі сільськогосподарського
призначення в розмірі 3 % від
нормативної грошової оцінки
- за землі промисловості 3 % від
нормативної грошової оцінки землі
(землі під підприємствами з
виробництва та розподілу
електроенергії)
- за землі промисловості 3 % від
нормативної грошової оцінки землі
(землі під виробництвами
будматеріалів)
1.Благоустрій та озеленення
території населених пунктів,
кладовищ, зон відпочинку,
придорожніх смуг.
2.Підсобні та ремонтні роботи на
будівництві житла, об’єктів
соціальної сфери.
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5

25.02.2014

26 сесія
6 скликання

Про затвердження
Порядку залучення,
розрахунку розміру і
використання коштів
пайової участі у
розвитку інженернотранспортної
соціальної
інфраструктури сіл
Кізлівка, Ковалі,
Липове, Галяве

Сільська рада

-

-

3.Догляд за особами похилого віку
та інвалідами, за хворими в
закладах охорони здоров’я,
виконання робіт з метою
забезпечення діяльності
підприємств соціальної
інфраструктури.
4.Інформування населення стосовно
порядку оформлення житлових
субсидій та кур’єрської доставки
документації.
5.Робота в архівах з документами.
6.Підсобні роботи з відновлення
бібліотечного фонду в бібліотеках.
7.Підсобні роботи в сільській
місцевості на ремонті приватних
житлових будинків одиноких осіб з
числа ветеранів війни та інвалідів.
8.Впорядкування території
населених пунктів з метою
ліквідації техногенних аварій, якщо
ці роботи не пов’язані з ризиком
для життя людей, що їх виконують.
1.Кошти пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту
сплачуються в повному обсязі до
прийняття об’єкта будівництва в
експлуатацію єдиним платежем або
частинами за графіком, що
визначається договором.
Кошти пайової участі у розвитку
інфраструктури сіл зараховується
до сільського бюджету на
безоплатній, безповоротній основі.
2.У разі невиконання замовником
умов Договору про пайову участь у
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розвитку інфраструктури, щодо
перерахування в повному обсязі
коштів, Кізлівська сільська рада
вживає всі необхідні заходи щодо
примусового стягнення вказаних
коштів у судовому порядку.
Куріньківська сільська рада
1
29.06.2017
16 сесія
7 скликання

Про встановлення
Сільська рада
ставок єдиного податку
для фізичних осібпідприємців, які
здійснюють
господарську
діяльність на 2018 рік

-

-

Встановити з 01. 01. 2018 року
фіксовані ставки єдиного податку
для фізичних осіб-підприємців,
суб’єктів підприємницької
діяльності залежно від виду
діяльності та місця її здійснення з
розрахунку на календарний місяць:
- для першої групи платників
єдиного податку у розмірі 10
відсотків до розміру прожиткового
мінімуму для працездатних осіб
встановленого законом на 1 січня
податкового (звітного року);
- для другої групи платників єдиного
податку у розмірі 16 % відсотків до
розміру мінімальної заробітної
плати встановленої законом на 1
січня податкового (звітного року).
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2

29.06.2017

16 сесія
7 скликання

Про встановлення
ставок та пільг із
сплати податку на
нерухоме майно
відмінне від земельної
ділянки на 2018 рік

Сільська рада

3

29.06.2017

16сесія
7 Про встановлення
скликання ставок земельного
податку та надання
пільг зі сплати
земельного податку
юридичним та/або
фізичним особам на
території
Куріньківської
сільської ради на 2018
рік

Сільська рада

-

-

Встановити на 2018 рік ставку
податку для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб, на рівні
0,2 %, мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на
1 січня звітного (податкового) року,
за 1 кв. метр бази оподаткування.
Встановити на 2018 рік ставку
податку для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб, на рівні
0,2 %, мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на
1 січня звітного (податкового) року,
за 1 кв. метр бази оподаткування.
Ставка земельного податку за
земельні ділянки, нормативну
грошову оцінку яких проведено
(незалежно від місцезнаходження.
5.1.Ставка податку на земельні
ділянки грошову оцінку яких
проведено, встановлюється в
розмірі1 % від їх нормативної
грошової оцінки, за винятком
земельних ділянок, зазначених у
пункті 5.2 цього Положення.
5.2. Ставка податку на земельні
ділянки нормативно грошову
оцінку яких проведено,
встановлюється у відсотках від їх
нормативної грошової оцінки у
таких розмірах:
5.2.1 за один гектар
сільськогосподарських угідь. У
тому числі для потреб лісового
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господарства:
-.длі ріллі, сіножатей та пасовищ0,3 ;
-для багаторічних насаджень – 0,3
%..
5.2.2. За один гектар нелісових
земель, які надані у встановленому
порядку та використовуються для
потреб лісового господарства, за
ділянки, зайняті виробничими,
культурно-побутовими, житловими
будинками та господарськими
будівлями і спорудами, відповідно
до пункту 5.2.3. цього Положення.
5.2.3. За земельні ділянки ( в межах
населених пунктів):
- зайняті житловим фондом,
автостоянками для зберігання
особистих транспортних засобів
громадян, які використовуються
без отримання прибутку, гаражно –
будівельними, дачно –
будівельними та садівницькими
товариствами, садовими і дачними
будинками фізичних осіб – 0,03 ;
Луговиківська сільська рада
1
23.03.2011
5 сесія

Про
затвердження Сільська рада
Положення про оренду
майна територіальної
громади
Луговиківської
сільської ради

-

-

Використання орендарем
нерухомого майна за цільовим
призначенням та орендні ставки у
відсотках на нерухоме майно,
експертним шляхом.
1.Розміщення об’єктів торгівлі :
1.1. роздрібної -15%;
1.2.з торгівлі товарами
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непродовольчої групи -15 %;
1.3.з торгівлі товарами продовольчої
групи-15%;
1.4.складів та підсобних приміщень12%.
2.Розміщення об’єктів з надання
послуг:
2.1.авторемонтних майстерень-10%;
2.2.перукарень—5%;
2.3.пунктів прокату-10%;
2.4.Провадження підприємницької
діяльності у сфері надання послуг
(крім послуг автосервісу та
перукарень)-10%.
3.Розміщення об’єктів охорони
здоров’я:
3.1. з надання стоматологічних
послуг-10 %;
3.2. аптек різних форм власності, що
реалізують готові ліки-10%.
4. Розміщення об’єктів виробничої
сфери;
4.1.з виробництва (промисловість) та
будівельно-ремонтних робіт ( під
виробничі потреби), виробництво
сільськогосподарської продукції-10
%;
4.2.підприємств з виробництва
харчових продуктів та інше
виробництво-10 %.
5.Інше використання;
5.1.підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта»- 1 грн. в рік;
5.2.бюджетних організацій, закладів
та установ, що фінансуються з
місцевого та державного бюджетів-
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1 грн. в рік.

2

11.06.2013

26 сесія
6 скликання

Про розгляд та
Сільська рада
затвердження технічної
документації з
нормативної грошової
оцінки земель
с. Луговики

3

11.06.2013

26 сесія
6 скликання

Про розгляд та
Сільська рада
затвердження технічної
документації з
нормативної грошової
оцінки земель с. Бубни

4

26.01.2016

4 сесія
7 скликання

Про встановлення
розміру плати за
сінокоси та пасовища
та розміру пасовищ.

Сільська рада

-

-

1) базову вартість 1 кв. м. земель
с. Луговики в розмірі 67,40 грн.
станом на 0.01.2013 р;
2) базову вартість земель різного
функціонального використання
в розрізі економіко –
планувальних зон станом на
01.01.2013 р ;
- систему коефіцієнтів , що
враховують локальні особливості
місце розташування окремої
земельної ділянки додатку до даного
рішення .
3) базову вартість 1 кв. м. земель
с. Бубни в розмірі 63,30 грн.
станом на 01.01.2013 р;
4) базову вартість земель різного
функціонального використання
в розрізі економіко –
планувальних зон станом на
01.01.2013 р ;
- систему коефіцієнтів , що
враховують локальні особливості
місце розташування окремої
земельної ділянки додатку до даного
рішення .
1. Встановлено розмір орендної
плати за сінокоси:
для жителів Луговиківсько
сільської ради , які утримують корів
-60 грн. за 1 га.,
для жителів Луговиківсько
сільської ради , які не утримують
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5

30.06.2017

14 сесія
7 скликання

Про встановлення
фіксованих ставок
єдиного податку на
2018 рік

Сільська рада

-

-

корів -120 грн. за 1 га.,
для жителів інших населених
пунктів -120 грн. за 1 га.
- Встановлено розмір пасовищ:
випасання корови та коня-0,50 га на
1 голову;
випасання молодняка ВРХ -0,25 га
на 1 голову.
3.Встановлено розмір орендної
плати а пасовища:
За випасання 1 голови корови та
коня -10 гривень.
За випасання 1 голови молодняка
ВРХ -5 гривень.
Встановити ставку єдиного податку
для фізичних осіб, суб’єктів
підприємницької діяльності
залежно від виду діяльності та
місця її здійснення:
- роздрібна торгівля: 1 група – 0 %,
2 група –20 %
- роздрібна торгівля з лотків на
ринках: 1 група – 10 %, 2 група –
0%
- виготовлення кулінарних виробів в
тому числі цукерок, тортів,
вафельних коржів, печива, чаю,
компотів і т.д.: 1 група – 10 %,
2 група – 20%
- виготовлення столярних виробів,
садово-городницького інвентаря,
виробів з жесті: 1 група – 10 %,
2 група – 20 %
Ремонт
- автомобілів: 1 група – 10 %, 2 група
– 20%
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6

30.06.2017

14 сесія

Про встановлення

Сільська рада

-

-

- будівництво та ремонт житла,
інших споруд: 1 група – 0 %,
2 група –20 %
Послуги:
- вирощування с/г культур на
орендованих землях та їх
реалізація: 1 група – 10 %, 2 група –
20 %
- заготівля с/г продукції та пухоперової сировини: 1 група – 10%,
2 група – 20%
- здача в оренду транспорту: 1 група
– 0 %, 2 група – 20%
- надання послуг комбайном: 1 група
– 0 %, 2 група – 20%
- надання послуг трактором: 1 група
– 0 %, 2 група – 20%
- перевезення пасажирів автобусами
та мікроавтобусами: 1 група – 0 %,
2 група –20%
- перевезення пасажирів легковим
автотранспортом: 1 група – 0 %,
2 група – 20 %
- перукарські, манікюрні та
педікюрні послуги: 1 група – 10 %,
2 група – 20%
- посередницька діяльність у
сільському господарстві: 1 група –
0 %, 2 група – 20%
- послуги по переробці с/г продукції:
1 група – 10 %, 2 група – 20%
- розпиловка деревини:
1 група – 0 %, 2 група – 20%
- інші види діяльності:
1 група – 10 %, 2 група – 20%
Ставка податку:
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7

30.06.2017

7 скликання

ставок податку на
нерухоме майно
відмінне від земельної
ділянки на 2018 рік

14 сесія
7 скликання

Про затвердження
Положення про
податок на нерухоме

Сільська рада

-

-

- для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб на рівні 0,2
% мінімальної заробітної плати, за
1 кв. м. бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб на рівні
0, 2 % мінімальної заробітної
плати, за 1 кв. м. бази
оподаткування;
- для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб на рівні
0,2 % мінімальної заробітної плати
, за 1 кв. м. бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб на рівні
0,2 % мінімальної заробітної плати,
за 1 кв. м. бази оподаткування;
- пільги зі сплати податку
надаються у відповідності до
пункту 266,4 статті266 Податкового
Кодексу України
- у відповідності до Податкового
Кодексу України надати пільгу на
об’єкти нежитлової нерухомості,
які перебувають у власності
фізичних осіб, за умови, якщо такі
об’єкти нежитлової нерухомості не
використовуються їх власниками з
метою одержання доходів.
База
оподаткування
об’єкта/об’єктів
житлової
нерухомості, в тому числі їх часток,
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майно, відмінне від
земельної ділянки на
2018 рік

8

30.06.2017

14 сесія
7 скликання

Про встановлення
ставок орендної плати
за землю

Сільська рада

9

30.06.2017

14 сесія
7 скликання

Про встановлення
ставок земельного
податку та надання
пільг зі сплати

Сільська рада

-

-

що перебувають у власності
фізичної особи платника податку,
зменшується:
- для квартири/квартир незалежно
від їх кількості – на 60кв.м;
-для житлового будинку/будинків
незалежно від їх кількості – на 120
кв. м.;
- для різних типів об’єктів житлової
нерухомості, в тому числі їх часток
– на 180 кв. м.
Таке зменшення надається один раз
за кожний базовий податковий
(звітний ) період (рік).
1.Встановлено орендну плату за
земельні
ділянки
під
господарськими будівлями для
сільськогосподарського
призначення в розмірі 3% від
нормативної грошової земельної
ділянки.
2. Встановлено орендну плату за
земельні
ділянки
під
господарськими будівлями для
комерційного
призначення
в
розмірі 3 % від нормативної
грошової оцінки ділянки.
3. Встановлено орендну плату за
ріллю в розмірі 7 % від
середньозваженого
значення
нормативної
грошової
оцінки
земельної ділянки.
Ставка податку за земельні ділянки,
нормативно грошову оцінку яких
проведено
місцезнаходження),
встановлюється у відсотках від їх
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земельного податку
юридичним та/ або
фізичним особам на
території
Луговиківської
сільської ради на 2018
рік.

нормативної грошової оцінки в
розмірах
за
один
гектар
сільськогосподарських угідь
для ріллі, сіножатей та
пасовищ - 0,3 %;
- для багаторічних насаджень0,3%;
За земельні ділянки (в межах
населених пунктів):
--зайняті
житловим
фондом,
автостоянками
для
зберігання
особистих транспортних засобів
громадян, які використовуються без
отримання
прибутку,
гаражнобудівельними, дачно – будівельними
товариствами,
індивідуальними
гаражами, садовими і дачними
будинками фізичних осіб – 0,03 %;
- надані для потреб с/г виробництва,
водного та лісового господарства
зайняті виробничими, культурнопобутовими, господарськими та
іншими будівлямиі спорудами-0,03
%;
- ставка податку за земельні
ділянки, які перебувають у
постійному користуванні суб’єктів
господарювання (крім державної та
комунальної форми власності)
встановлюється у розмірі 1,2 % від
нормативно грошової оцінки.
Ставка земельного податку за
земельні ділянки, розташовані за
межами населених пунктів
нормативно грошову оцінку яких не
проведено;
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10. 05.09.2018

23 сесія 7
скликання

Про встановлення
орендної плати за
земельну ділянку, що
використовується для
сінокосіння та
випасання худоби
загальною площею
6,1482 га., кадастровий
номер
5325182301:01:002:014
4 на території
с. Луговики,
Чорнухинського р-ну,
Полтавської області.

Сільська рада

Про нормативногрошову оцінку

ДП «Полтавський
науково-дослідний

- в межах населених пунктів 1%від
нормативно грошової оцінки
одиниці площі ріллі по Полтавській
області;
- сільськогосподарських угідь –
0,3 %;
- орендна плата за ріллю в розмірі
7% від середньозваженого;
- плата за земельні ділянки під
господарськими будівлями та
дворами с/г призначення в розмірі
3% від нормативно - грошової
оцінки земельної ділянки;
- за земельні ділянки під
господарськими будівлями та
дворами комерційного значення в
розмірі 3 % від нормативно грошової
оцінки земельної ділянки.
Встановити орендну плату за
земельну ділянку, що
використовується для сінокосіння
та випасання 6,1482 га.,
кадастровий номер
5325182301:01:002:0144 на
території с. Луговики,
Чорнухинського району,
Полтавської області в розмірі 12 %
від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.

Мелехівська сільська рада
1

14.06.2013

20 сесія
6 скликання

1.Базова вартість 1 м2 земель с.
Городище в розмірі 45,06 грн. станом
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2

07.06.2017

17 сесія
7 скликання

земельних ділянок
населених пунктів
сільської ради для
застосування базової
вартості земель різного
функціонального
використання з
01.01.2014 року
Про податок на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на території
сільської ради

на 01.01.2013 р.
2. Базова вартість 1 м2 земель с.
Загребелля в розмірі 62,80 грн.
станом на 01.01.2013 р.
3. Базова вартість 1 м2 земель с.
Мелехи в розмірі 68,34 грн. станом на
01.01.2013 р.

та проектний
інститут
землеустрою»

Сільська рада

-

-

Ставка податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на
2018 рік встановлена в розмірі:
- для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб, на рівні
0,05% мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня звітного(податкового року,
за 1 кв. метр бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб, на рівні
0,05 % мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року,
за 1 кв. метр бази оподаткування;
- для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб, на
рівні 1,0 % мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року,
за 1 кв. метр бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб, на
рівні 1,0 % мінімальної заробітної

37

3

07.06.2017

17 сесія
7 скликання

Про встановлення
Сільська рада
фіксованих ставок
єдиного податку для
фізичних осіб, суб'єктів
підприємницької
діяльності

-

-

4

07.06.2017

17 сесія
7 скликання

Про встановлення
ставок земельного
податку та надання
пільг зі сплати
земельного податку
юридичним та/ або
фізичним особам на
території Мелехівської
сільської ради на 2018
рік

-

-

Сільська рада

плати, встановленої законом на 1
січня звітного(податкового )року,
за 1 кв. метр бази оподаткування;
Пільги зі сплати податку надаються
у відповідності до пункту 266.4
статті 266 Податкового кодексу
України.
Затвердити Положення про податок
на нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки.
-Встановити на 2018 рік ставки
єдиного податку (фіксовані ставки)
у відсотках до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої на
01 січня податкового (звітного)
року: всі види діяльності, що
відносяться до 1 групи платників
податку – 10 %, всі види
діяльності, що відносяться до 2
групи платників податку – 20%.
Ставка земельного податку за
земельні ділянки, нормативну
грошову оцінку яких проведено,
встановлюється у відсотках від
нормативної грошової оцінки:
- для ріллі, сіножатей, пасовищ –1
- для багаторічних насаджень – 1
За земельні ділянки (в межах
населених пунктів) ;
- зайняті житлових фондом – 0,03
- надані для потреб
сільськогосподарського
виробництва – 0,03
- надані гірничодобувними
підприємствами для видобування
корисних копалин – 0,25

38

- за водойми, надані для
виробництва рибної продукції –
0,25
- за земельні ділянки за межами
населених пунктів – 5,0
- за земельні ділянки на землях
водного фонду – 0,3
Мокіївська сільська рада
1 11.06.2013
34 сесія
6 скликання

2

11.06.2013

34 сесія
6 скликання

3

21.06.2017

21 сесія
7 скликання

4

21.06.2017

21 сесія
7 скликання

Про розгляд та
Сільська рада
затвердження технічної
документації з
нормативно грошової
оцінки земель
с. Мокиївка
Про розгляд та
Сільська рада
затвердження технічної
документації з
нормативно грошової
оцінки земель с. ПіскиУдайські
Про встановлення
Сільська рада
фіксованих ставок
єдиного податку для
фізичних осіб,
суб’єктів
підприємницької
діяльності у 2018 році

Про податок на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на території

Сільська рада

-

-

- базова вартість 1 м. кв. земель
с. Мокиївка в розмірі 66,96 грн.

-

-

- базова вартість 1 м. кв. земель
с. Піски-Удайські в розмірі 38,64
грн.

Встановити на 2018 рік ставку
єдиного податку:
І групи в розмірі 10 % до розміру
прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого
законом на 1 січня податкового
(звітного року);
ІІ групи в розмірі 12 % до розміру
прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого
законом на 1 січня податкового
(звітного року).
Ставка податку:
- для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб на рівні 0,1
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сільської ради на 2018
рік

5

21.06.2017

21 сесія
7 скликання

Про встановлення
ставок земельного
податку та надання
пільг зі сплати
земельного податку
юридичним та/або
фізичним особам на
території Мокіївської
сільської ради

Сільська рада

-

-

% мінімальної заробітної плати за 1
кв. м. бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб на рівні
0,1 % мінімальної заробітної плати
за 1 кв. м. бази оподаткування;
- для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб на рівні
0,5 % мінімальної заробітної плати,
за 1 кв. м. бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб на рівні
0,5 % мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня
звітного року, за 1 кв. м. бази
оподаткування
Ставка плати за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких
проведено, встановлюється у
відсотках від нормативної грошової
оцінки:
- для ріллі, сіножатей, пасовищ –
0,3;
- для багаторічних насаджень – 0,3;
- зайняті житлових фондом – 0,05;
- надані для потреб
сільськогосподарського
виробництва, водного та лісового
господарства, які зайняті
виробничими, культурнопобутовими та іншими будівлями і
спорудами – 0,05;
- за земельні ділянки, які
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перебувають у постійному
користуванні суб’єктів
господарювання (крім державної та
комунальної власності)- у розмірі
1,2 % від нормативно грошової
оцінки;
- за земельні ділянки розташовані за
межами населених пунктів,
нормативно-грошову оцінку яких
не проведено у розмірі 5 % від
нормативної грошової оцінки
одиниці площі ріллі по Полтавській
області;
- для сільськогосподарських угідь 0,3 % від нормативної грошової
одиниці площі ріллі по Полтавській
області;
- за земельні ділянки на землях
водного фонду у розмірі 0,3 % від
нормативної оцінки одиниці площі
ріллі по Полтавській області.
6.

07.02.2018

28 сесія
7 скликання

Про затвердження
ставок орендної плати
за землю

Сільська рада

-

-

Встановити орендну плату за землю
на 2018 рік за функціональне
використання в межах населених
пунктів в розмірі передбачених
нормативної грошової оцінки землі
від 3 до 12 % з урахуванням
коефіцієнта, а саме:
-землі житлової забудови - 3 %;
-землі громадського призначення -3 %;
-землі комерційного використання - 3 %;
-землі тех. Інфраструктури - 3 %;
- землі авто. транс. зв’язку - 3 %;
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землі рекреаційного призначення 3 %;
-землі с/г призначення -3%.
Сільськогосподарські угіддя;
- рілля - 3 %;
- багаторічні насадження - 3%;
- сіножаті - 3 %;
- пасовища- 3 %.
-

Постав-Муківська сільська рада
1
18.06.2013
22 сесія
Про розгляд та
4 скликання затвердження технічної
документації з
нормативної грошової
оцінки земель с. Лісова
Слобідка

Сільська рада

-

-

2

18.06.2013

22 сесія
4 скликання

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з
нормативної грошової
оцінки земель
с. Пацали

Сільська рада

-

-

3

18.06.2013

22 сесія
4 скликання

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з
нормативної грошової
оцінки земель

Сільська рада

-

-

1) базова вартість 1 м. кв. земель
с. Лісова Слобідка становить 46,66
грн. станом на 01.01.2013 року;
2) базова вартість використання в
розрізі економіко-планувальних зон
станом на 01.01.2013 року;
систему коефіцієнтів ,що
враховують локальні особливості
місця розташування окремої
земельної ділянки згідно додатку до
даного рішення.
1) базова вартість 1 м. кв. земель
с. Пацали становить 36,90 грн.
станом на 01.01.2013 року;
2) базова вартість використання в
розрізі економіко-планувальних зон
станом на 01.01.2013 року;
систему коефіцієнтів ,що
враховують локальні особливості
місця розташування окремої
земельної ділянки згідно додатку до
даного рішення.
1) базова вартість 1 м. кв. земель
с. Постав-Мука становить 50,08
грн. станом на 01.01.2013 року;
2) базова вартість використання в
розрізі економіко-планувальних зон
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с. Постав-Мука

4

18.06.2013

22 сесія
4 скликання

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з
нормативної грошової
оцінки земель
с. Сухоносівка

Сільська рада

-

-

5

20.06.2017

14 сесія
7 скликання

Про фіксовані ставки
Сільська рада
єдиного податку на
території сільської ради
на 2018 рік

-

-

станом на 01.01.2013 року;
систему коефіцієнтів ,що
враховують локальні особливості
місця розташування окремої
земельної ділянки згідно додатку до
даного рішення.
1) базова вартість 1 м. кв. земель
с. Сухоносівка становить 42,68 грн.
станом на 01.01.2013 року;
2) базова вартість використання в
розрізі економіко-планувальних зон
станом на 01.01.2013 року;
систему коефіцієнтів ,що
враховують локальні особливості
місця розташування окремої
земельної ділянки згідно додатку до
даного рішення.
Встановити з 1 січня 2018 року
фіксовані ставки єдиного податку
для фізичних осіб, суб’єктів
підприємницької діяльності
залежно від виду діяльності та
місця її здійснення за календарний
місяць.
Для платників першої групи
єдиного податку у відсотках до
розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб,
встановленого законом на 1
січня податкового (звітного)
року в розмірі – 10%, для другої
групи платників у відсотках до
розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на
1 січня податкового (звітного)
року – 10%.
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6

20.06.2017

14 сесія
7 скликання

Про встановлення
ставок податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на 2018 рік

Сільська рада

-

-

Ставка податку на 2018 рік:
- для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб на рівні
0,02 % мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року,
за 1 кв. метр бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб, на рівні
0,02 % мінімальної заробітної
плати , встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року,
за 1 кв. метр бази оподаткування;
- для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб на рівні
0,2 % мінімальної заробітної плати;
- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб на рівні
0,2 % мінімальної заробітної плати;

7

20.06.2017

14 сесія
7 скликання

Про встановлення
ставок земельного
податку та надання
пільг зі сплати
земельного податку
юридичним та/або
фізичним особам зі
сплати земельного
податку на території
Постав - Муківської
сільської ради

Сільська рада

-

-

Ставка податку за земельні
ділянки, нормативно-грошову
оцінку яких проведено (незалежно
від місцезнаходження )
встановлюється у відсотках від їх
нормативної грошової оцінки у
таких розмірах за один гектар
сільськогосподарських угідь:
1.1. для ріллі, сіножатей та
пасовищ-0,3 %;
1.2. для багаторічних насаджень -
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0, 3 %.
2. За земельні ділянки (в межах
населених пунктів):
2.1. зайняті житловим фондом, які
використовуються без отримання
прибутку – 0,05 %;
2.2. надані для потреб
сільськогосподарського
виробництва, водного та лісового
господарства, які зайняті
виробничими, культурнопобутовими, господарськими та
іншими будівлями і спорудами0,05 %;
2.3. ставка податку за земельні
ділянки, які перебувають у
постійному користуванні суб’єктів
господарювання (крім держаної та
комунальної форми власності)
встановлюється у розмірі – 1,2 %
від нормативної грошової оцінки.
3. Ставка податку за земельні
ділянки, розташовані за межами
населених пунктів, нормативно –
грошову оцінку яких не проведено:
3.1. за земельні ділянки
розташовані за межами населених
пунктів, нормативно - грошову
оцінку яких не проведено у розмірі
5 % від нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі по
Полтавській області;
3.2 для сільськогосподарських угідь
-0,3 % від нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі по
Полтавській області;
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3.3. за земельні ділянки на землях
водного фонду у розмірі 0,3 % від
нормативної грошової оцінки
одиниці площі ріллі по Полтавській
області.
- надані гірничодобувним
підприємствам для видобування
корисних копалин та розробки
родовищ корисних копалин-0,25;
- за водойми, надані для
виробництва рибної продукції-0,25;
- на яких розташовані аеродроми0,25.
3.Ставка податку за земельні
ділянки, розташовані за межами
населених пунктів, встановлюється
у розмірі 5 відсотків від
нормативної грошової оцінки площі
ріллі по Полтавській області,
4.Ставка податку за земельні
ділянки, що відносяться до земель
залізничного транспорту (крім
земельних ділянок, на яких
знаходяться окремо розташовані
культурно-побутові будівлі та інші
споруди і які оподатковуються на
загальних підставах, надані
військовим формуванням,
утвореним відповідно до законів
України, які не утримуються за
рахунок державного або місцевих
бюджетів, підрозділам Збройних
Сил України, які здійснюють
господарську діяльність, а також за
земельні ділянки, на яких
розташовані аеродроми,
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встановлюється у розмірі 0,02
відсотка від грошової оцінки
одиниці площі ріллі по Полтавській
області.
5. Ставка податку за земельні
ділянки на землях водного фонду
встановлюється у розмірі 0,3
відсотка від нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі по
Полтавській області.
6. Від сплати податку
звільняються:
- інваліди першої і другої групи;
-фізичні особи, які виховують трьох
і більше дітей віком до 18 років;
- пенсіонери (за віком);
- ветерани війни та особи, на яких
поширюється дія Закону України
“Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту”;
- фізичні особи, визнані законом
особами, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.

Харсіцька сільська рада
1
30.06.2017
18 сесія
7 скликання

Про встановлення
ставок земельного
податку юридичним та
фізичним особам на
території Харсіцької
сільської ради

Сільська рада

-

-

Ставка податку за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких
проведено, встановлюється у
відсотках від нормативної грошової
оцінки у таких розмірах за один
гектар сільськогосподарських угідь:
- для ріллі, сіножатей, пасовищ –
0,3 %;
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- для багаторічних насаджень – 0, 3
%.
2. За земельні ділянки ( в межах
населених пунктів):
2.1. зайняті житлових фондом , які
використовуються без отримання
прибутку – 0,05 %;
2.2. надані для потреб
сільськогосподарського
виробництва та лісового
господарства, які зайняті
виробничими, культурнопобутовими, господарськими та
іншими будівлями і спорудами –
0,05 %;
2.3. ставки податку за земельні
ділянки, які перебувають у
постійному користуванні суб’єктів
господарювання (крім державної та
комунальної форми власності)
встановлюється у розмірі 1-2 % від
нормативно грошової оцінки.
3. Ставку податку за земельні
ділянки, розташовані за межами
населених пунктів, нормативно
грошову оцінку яких не проведено
встановити:
3.1. за земельні ділянки
розташовані за межами населеного
пункту нормативно грошову оцінку
яких не проведено у розмірі 5 % від
нормативної грошової оцінки
одиниці площі ріллі по
Полтавській області,
3.2. для сільськогосподарських
угідь – 0,3 % від нормативної
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грошової оцінки одиниці площі
ріллі по Полтавській області.
3.3. за земельні ділянки на землях
водного фонду у розмірі 0,3 % від
нормативної грошової оцінки
одиниці площі ріллі по Полтавській
області.
2

30.06.2017

18 сесія
7 скликання

Про встановлення
ставки податку на
нерухоме майно
відмінне від земельної
ділянки

Сільська рада

3

30.06.2017

18 сесія
7 скликання

Про встановлення
фіксованих ставок
єдиного податку для
фізичних осіб,
суб’єктів
підприємницької
діяльності на території

Сільська рада

-

-

Встановити на 2018 рік ставку
податку:
- для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб на рівні
0,1 % мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року, за 1
кв. метр бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб на рівні
0,1 % мінімальної заробітної плати
- для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб на рівні
0,5 % мінімальної заробітної плати
- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб на рівні
0,5 % мінімальної заробітної плати
Ставка єдиного податку для
фізичних осіб, суб’єктів
підприємницької діяльності
залежно від виду діяльності та
місця її здійснення за календарний
місяць в процентах від розміру
мінімальної заробітної плати :
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сільської ради

-

Хейлівщинська сільська рада
1
17.06.2013
31 сесія
6 скликання

2

17.06.2013

31 сесія
6 скликання

Про розгляд та
Сільська рада
затвердження
технічної документації
з нормативної грошової
оцінки земель
с. Хейлівщина

-

-

Про розгляд та
Сільська рада
затвердження
технічної документації
з нормативної грошової
оцінки земель
с. Чаплинка

-

-

1 групи в розмірі 10 відсотків до
розміру прожиткового мінімуму
для
працездатних
осіб,
встановленого законом на 1
січня податкового (звітного)
року
ІІ групи в розмірі 20 відсотків
до
розміру
мінімальної
заробітної плати, встановленої

Затверджено базову вартість 1 кв.
м. земель с. Хейлівщина в розмірі
44,24 грн. станом на 01.01.2013
року;
Базова вартість земель різного
функціонального використання в
розрізі економіко – планувальних
зон станом на 01.01.2013 року;
- систему коефіцієнтів, що
враховують локальні особливості
місце розташування окремої
земельної ділянки згідно додатку
до даного рішення.
Затверджено базову вартість 1 кв.
м. земель с. Чаплинка в розмірі
35,28 грн. станом на 01.01.2013
року;
Базова вартість земель різного
функціонального використання в
розрізі економіко – планувальних
зон станом на 01.01.2013 року;
- систему коефіцієнтів, що
враховують локальні особливості
місце розташування окремої
земельної ділянки згідно додатку
до даного рішення
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3

17.06.2013

31 сесія
6 скликання

Про розгляд та
Сільська рада
затвердження
технічної документації
з нормативної грошової
оцінки земель
с. Олександрівка

-

-

4

08.06.2017

17 сесія
7 скликання

Про встановлення
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки .

Сільська рада

-

-

5

08.06.2017

17 сесія
7 скликання

Про затвердження
Положення про
податок на нерухоме
майно відмінне від

Сільська рада

-

-

Затверджено базову вартість 1 кв.
м. земель с. Олександрівка в
розмірі 29,10 грн. станом на
01.01.2013 року;
Базова вартість земель різного
функціонального використання в
розрізі економіко – планувальних
зон станом на 01.01.2013 року;
- систему коефіцієнтів, що
враховують локальні особливості
місце розташування окремої
земельної ділянки згідно додатку
до даного рішення
Ставка податку:
- для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб на рівні 0,1
% мінімальної заробітної плати
- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб на рівні
0,01 % мінімальної заробітної
плати
- для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб на рівні
0,1 % мінімальної заробітної плати
- для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб на рівні
0,01 % мінімальної заробітної
плати
База оподаткування
об’єкта/об’єктів житлової
нерухомості, в тому числі їх
часток, що перебувають у власності
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земельної ділянки

6

08.06.2017

17 сесія
7 скликання

Рішення «Про
встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб,
суб’єктів
підприємницької
діяльності»

Сільська рада

7

14.07.2017

18 сесія
7 скликання

Про встановлення
ставок земельного
податку та надання
пільг зі сплати
земельного податку
юридичним та/або
фізичним особам на
території
Хейлівщинської
сільської ради 2018рік

Сільська рада

-

-

фізичної особи платника податку,
зменшується:
- для квартири/квартир незалежно
від їх кількості – на 60кв.м
- для житлового будинку/будинків
незалежно від їх кількості – на 120
кв.м.
Встановити ставку єдиного податку
для для платників першої групи у
розмірі 10 відсотків до розміру
прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого
законом на 1 січня податкового
(звітного ) року, другої – 15
відсотків до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
(звітного ) року.
Звільнити від сплати земельного
податку:
- органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, заклади,
установи, організації, які повністю
утримуються за рахунок коштів
державного або місцевого бюджетів
- дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади незалежно від
форм власності і джерел
фінансування, заклади культури,
науки, освіти, охорони здоров’я,
соціального захисту, фізичної
культури та спорту, які повністю
утримуються за рахунок коштів
державного або місцевого бюджетів
- платники фіксованого
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сільськогосподарського податку за
земельні ділянки, які
використовуються для ведення
сільськогосподарського
виробництва
- новостворені фермерські
господарства протягом трьох років,
а в трудонедостатніх населених
пунктах – протягом п’яти років з
часу передачі їх земельної ділянки
у власність

